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Θεσσαλονίκη, 24/12/2020 

           Αρ. Πρωτ. 27717 

 

«Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης με την αρ. 27η/15-10-2020 απόφαση Δ.Σ., θέμα 21
ο
 αποφάσισε την «Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απεξαρτημένα άτομα ή άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης για  

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Βιολογική Καλλιέργεια και στην 

Ανακύκλωση/Επανάχρηση» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041635 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 9Β 

««Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», συγχρηματοδοτούμενη 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

 

Η πράξη περιλαμβάνει το υποέργο 1 «Επαγγελματική Κατάρτιση». Το υποέργο 1 «Επαγγελματική 

Κατάρτιση» απευθύνεται σε 40 ανέργους ωφελούμενους της ομάδας στόχου: «Απεξαρτημένα 

άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης», που κατοικούν στις 

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του έργου 

προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες:  

� Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών το καθένα 

(επιδοτούμενη με 4,70 €/ώρα κατάρτισης), για τη συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων, 

οριζόντιων και άλλων εξειδικευμένων δεξιοτήτων  σε τομείς που συνδράμουν στην 

επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων ανέργων.  

� Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου του έργου, από αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποίησης. 

� Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Ανάδοχος του έργου, είναι η «ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ -MASTER AE », με βάση σχετική σύμβαση ανάθεσης (Νο 001/2020, αρ. πρωτ. 11477/09-

06-20202) από το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  - Ψ.Ν.Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τα αντικείμενα κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν στη δομή της MASTER ΑΕ, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

είναι:    

1. Βιολογική Καλλιέργεια  

2. Ανακύκλωση/Επανάχρηση 

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση   
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, είναι  1.410 € μεικτά, με την 

ολοκλήρωση  κάθε προγράμματος κατάρτισης. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ:  40 άνεργοι ωφελούμενοι της ομάδας στόχου 

«Απεξαρτημένα άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης άτομα», 

κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:   

 Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας  

 Να έχουν βεβαίωση απεξάρτησης ή συμμετοχής σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό 

πρόγραμμα απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν.4139/2013 ΦΕΚ74Α/20-03-2013 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει) 

 Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα   

 Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης 

από τον ΟΑΕΔ. 

Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε 2 χρονικές περιόδους – εκπαιδευτικούς κύκλους: 

Α’ κύκλος: για 20 ανέργους - ωφελούμενους της ομάδας στόχου 

Β΄ κύκλος:  για 20 ανέργους - ωφελούμενους της ομάδας στόχου (πρόκειται να ανακοινωθεί 

σε μεταγενέστερο χρόνο) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τον Α΄κύκλο:   

έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/01/2021 και ώρα 24:00. Η κατάθεση των αιτήσεων και των συνοδευτικών 

δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους: 

1) Αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196, 56430, υπόψη κας Σταφυλαράκη Ευρύκλειας  

2) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, 56430, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη 

για την «Προκήρυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης Απεξαρτημένων Ατόμων», υπόψη κας 

Σταφυλαράκη Ευρύκλειας, με σφραγίδα ταχυδρομείου την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

3) Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokolo@psychothes.gr με την 

ένδειξη για την «Προκήρυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης Απεξαρτημένων Ατόμων», υπόψη κας 

Σταφυλαράκη Ευρύκλειας 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα προγράμματα 

κατάρτισης, πιστοποίησης και ενέργειες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, από τον πιστοποιημένο πάροχο κατάρτισης, 

«ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -MASTER AE », 

με βάση σχετική σύμβαση ανάθεσης (Νο 001/2020, αρ. πρωτ. 11477/09-06-20202) στον 
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Ανάδοχο από τον ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  - Ψ.Ν.Θ. 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ: Η μοριοδότηση – επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει βάσει των 

παρακάτω κριτηρίων: α) διάρκεια συνεχιζόμενης ανεργίας, β) χρόνος απεξάρτησης ή συμμετοχής 

σε θεραπευτική διαδικασία απεξάρτησης, γ) ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, δ) οικογενειακή 

κατάσταση, ε) λοιπά κοινωνικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά κριτήρια 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

 

1. Αίτηση Συμμετοχής  (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα σας δοθεί) 

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό 

ταυτοπροσωπίας 

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου – ΕΠΑΛ, ή 

αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών),  ανάλογα με 

τον τίτλο που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος 

4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2019 ή 

εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, προσκομίζεται το Αντίγραφο του 

Οικογενειακού Εκκαθαριστικού (Έντυπο Ε1) 

5. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας εν ισχύ 

6. Αντίγραφο Βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση), με ημερομηνία 

έκδοσης μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

7. Αντίγραφο αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας 

8. Υπεύθυνη δήλωση  (σύμφωνα με υπόδειγμα συμπλήρωσης, που θα σας δοθεί)   

9. Βεβαίωση απεξάρτησης ή συμμετοχής σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα 

απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν.4139/2013 ΦΕΚ74Α/20-03-2013 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει  

10. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (Αντίγραφο 1
ης

 σελίδας ατομικού βιβλιαρίου τραπέζης 

ή βιβλιαρίου που ο υποψήφιος φαίνεται  κύριος δικαιούχος)  

11. Βιογραφικό Σημείωμα  

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2310668616 και 2313324382 

email: argo_eu@psychothes.gr  

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ»,  Λαγκαδά 196, 56430,  

Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη 

Η Διοικήτρια  

 


